
ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกช่วยงาน
ธรุการกองการศึกษา ฯ

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ  โม้มวล นางสาวจารุวรรณ  โม้มวล
เนื่องจากนางสาวจารุวรรณ โม้มวล ได้ท าการ
เสนอราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่
ต่ าสุด

30/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยงาน
กองการศึกษา ฯ

11,000.00   11,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมลตรา เครือตาแกว้ นางสาวมลตรา เครือตาแก้ว
เนื่องจากนางสาวมลตรา เครือตาแก้ว ได้ท าการ
เสนอราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่
ต่ าสุด

31/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

3 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏบิัติงานด้านการเงินและบัญชี

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภรณ์ทิพย์  ตาหมื่น นางสาวภรณ์ทิพย ์ ตาหมื่น
เนื่องจากนางสาวภรณ์ทิพย์  ตาหมื่น ได้ท าการ
เสนอราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่
ต่ าสุด

32/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

4 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏบิัติงานด้านธรุการกองคลัง

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี  วงค์สมัคร นางสาวอัญชลี  วงค์สมัคร
เนื่องจากนางสาวอัญชลี  วงค์สมัคร ได้ท าการเสนอ
ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

33/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

5
จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏบิัติงานด้านพัสดุ

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิี  ธนะฤทธิ์ นางสาวนิี  ธนะฤทธิ์
เนื่องจากนางสาวนิี  ธนะฤทธิ์ ได้ท าการเสนอ
ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่ต่ าสุด

34/2564 ลว.30 
ตุลาคม 2563

6 จา้งเหมาบริหารบุคคลภายนอก
ปฏบิัติงานด้านจดัเกบ็รายได้

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชัย  จันทร์แก้ว นายวิชัย  จันทร์แก้ว เนื่องจากนายวิชัย  จันทร์แกว้ ได้ท าการเสนอราคา
ในการท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

35/2564 ลว.30
ตุลาคม  2563

7
จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกชว่ยงาน
ธรุการกองชา่ง

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ์  แสนค า นางสาววชัราภรณ์  แสนค า
เนื่องจากนางสาววชัราภรณ์  แสนค า ได้ท าการ
เสนอราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่
ต่ าสุด

36/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

8 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงาน
ทั่งไป (กองชา่ง)

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ์  อ้วนดวงดี นายชิษณุพงศ์  อ้วนดวงดี
เนื่องจากนายชิษณุพงศ์  อ้วนดวงดี ได้ท าการ
เสนอราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่
ต่ าสุด

37/2564 ลว.30 
ตุลาคม 2563

9
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างโยธา

11,000.00   11,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ  ชมชื่น นายสันติภาพ  ชมชื่น
เนื่องจากนายสันติภาพ ชมชื่น ได้ท าการเสนอ
ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่ต่ าสุด

38/2564 ลว.30 
ตุลาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย    อ าเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม

วันที่    30   เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



10 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ canon รุ่น 
IR - 3045 จ านวน 1 เคร่ือง

3,500.00     3,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สกลนครเซอร์วสิ โอเอ หจก.สกลนครเซอร์วสิ โอเอ
เนื่องจากหจก. สกลนครเซอร์วสิ โอเอ ได้ท าการ
เสนอราคาในการใหเ้ช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเปน็
ราคาที่ต่ าสุด

39/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏบิัติงาน
ช่วยวเิคราะห์นโยบายและแผน

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางกัญญาพัชร ชาเครือ นางกัญญาพัชร ชาเครือ เนื่องจากนางกญัญาพัชร ชาเครือได้ท าการเสนอราคา
ในการท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

40/2564 ลว.30
ตุลาคม 2563

12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก แม่บ้าน 9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางชม  แสนสุภา นางชม  แสนสุภา เนื่องจากนางชม  แสนสุภา ได้ท าการเสนอราคาใน
การท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

41/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

13
จา้งเหมาบริหารบุคคลภายนอก 
ชว่ยงานบุคคล

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจฑุาทพิย ์คึมยะราช นางสาวจุฑาทิพย์ คึมยะราช
เนื่องจากนางสาวจุฑาทิพย ์คึมยะราช ได้ท าการเสนอ
ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

42/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

14 จ้างเหมาบคุคลภายนอกคนงานทั่วไป 
บคุคลที่ 1

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา  พันธุกาง นางสาวปวีณา  พันธุกาง
เนื่องจากนางสาวปวณีา  พนัธกุาง ได้ท าการเสนอ
ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

43/2564 ลว.30
ตุลาคม  2563

15 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 
ชว่ยงานสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา สุวรรณไตร นางสาวสุกัญญา สุวรรณไตร
เนื่องจากนางสาวสุกัญญา  สุวรรณไตร ได้ท าการ
เสนอราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่
ต่ าสุด

44/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

16 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงาน
ขบัรถบรรทุกน้ า

11,000.00   11,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ จรทะนา นายธีรพงษ์ จรทะนา เนื่องจากนายธีรพงษ์ จรทะนา ได้ท าการเสนอราคา
ในการท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

45/2564 ลว.30 
ตุลาคม  2563

17 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก(บุคคล
รักษาความปลอดภยัในสถานที่ราชการ)

9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายนาวิน  มีภาทัศน์ นายนาวิน  มีภาทัศน์ เนื่องจากนายนาวนิ  มีภาทัศน์ ได้ท าการเสนอ
ราคา ในการท างานต าแหน่ง รปภ.เปน็ที่ต่ าที่สุด

46/2564 ลว.30
ตุลาคม  2563

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คนงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง

11,000.00   11,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฏิวัติ บุญตะวัน นายปฏิวัติ บุญตะวัน เนื่องจากนายปฏิวัติ บุญตะวัน ได้ท าการเสนอราคา
ในการท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

47/2564 ลว.30
ตุลาคม  2563

19 จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก ช่วยงาน
พฒันาชุมชน 11,000.00   11,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศิริ ทองยืน นายพงษ์ศิริ ทองยืน

เนื่องจากนายพงษศิ์ริ ทองยืน ได้ท าการเสนอ
ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่ต่ าสุด

48/2564 ลว. 30
ตุลาคม  2563

20 จ้างเหมาบริหารบคุคลภายนอก 
(ช่วยงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั) 7,000.00     7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายพลวัฒน์  ส ารองพันธ์ นายพลวัฒน์  ส ารองพันธ์

เนื่องจากนายพลวฒัน์  ส ารองพนัธไ์ด้ท าการ
เสนอราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่
ต่ าสุด

49/2564 ลว. 30 
 ตุลาคม  2563

21 จ้างเหมาบริหารบคุคลภายนอก 
(ช่วยงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั) 7,000.00     7,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ แสนสุภา นายวีระยุทธ แสนสุภา เนื่องจากนายวรีะยุทธ  แสนสุภาได้ท าการเสนอ

ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่ต่ าสุด

50/2563 ลว.30
ตุลาคม  2563

22
จ้างเหมาบคุคลภายนอกคนงานทั่วไป 
บคุคลที่ 2 9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิไกร อุ่นชัย นายวุฒิไกร อุ่นชัย

เนื่องจากนายวฒิุไกร อุน่ชัย ได้ท าการเสนอราคาใน
การท างานต าแหน่งนี้เป็นราคาที่ต่ าสุด

51/2564 ลว.30 
ตุลาคม   2563



23 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก ภารโรง 9,000.00     9,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ านวย เมืองโคตร นายอ านวย เมืองโคตร
เนื่องจากนายอ านวย เมืองโคตร ได้ท าการเสนอ
ราคาในการท างานต าแหน่งนี้เปน็ราคาที่ต่ าสุด

52/2564 ลว.30
ตุลาคม 2563

24
อาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็ก -
ประถมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนในเขต
ต าบลมหาชัย  จ านวน  7  โรงเรียน

91,470.54   91,470.54   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทุ่งกุลาแดร่ีฟูดส์ จ ากัด บ.ทุ่งกุลาแดร่ีฟูดส์ จ ากัด
เพื่อให้เด็กได้ด่ืมนม เพื่อให้เด็กมสุีขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง

53/2564 ลว. 30 
ตุลาคม 2563

25
อาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็ก ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวดัในเขตต าบล
มหาชัย จ านวน 8  ศูนย์

21,020.16   21,020.16   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทุ่งกุลาแดร่ีฟูดส์ จ ากัด บ.ทุ่งกุลาแดร่ีฟูดส์ จ ากัด
เพื่อให้เด็กได้ด่ืมนม เพื่อให้เด็กมสุีขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง

54/2564 ลว. 30 
ตุลาคม  2563

26 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 5,780.00     5,780.00     วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ สหกรณ์การเกษตรกสุุมาลย์

เพื่อใช้ในการเติมน้ ามันรถยนต์ 4 ประตู รถกูช้ีพ 
รถบรรทุกน้ าเอกนประสงค์ รถอีแต๋น และ
เคร่ืองจักรกลอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องของ อบต.มหาชัย

55/2564 ลว.30 
ตุลาคม 2563

27
จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ ์ขบัขี่วถิใีหม ่
ขบัขี่ปลอดภยัไร้อบุัติเหตุ

1,500.00     1,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบสไวนิลองิค์เจท็ ร้านเดอะเบสไวนิลองิค์เจท็
เนื่องจากร้านเดอะเบสไวนิลอิงค์เจ็ท ได้ท าการ
เสนอราคาในการท าปา้ยในราคาที่ต่ าสุด

56/2564 ลว.4   
พฤศจิกายน  2563

28
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพฒันา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบบัเพิม่เติม
คร้ังที่ 1

3,375.00     3,375.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิวพร ก๊อปปี้ ร้านศิวพร ก๊อปปี้ เนื่องจากร้านศิวพร กอ๊ปปี ้ได้ท าการเสนอราคาใน
การถา่ยเอกสารและเขา้เล่มในราคาที่ต่ าสุด

57/2564 ลว. 6 
พฤศจิกายน 2563

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พืน้ที่
การเกษตร บา้นทันสมัยหมู่ที่ 7 นายบญุชู

321,800.00 321,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไกรวิเชียรก่อสร้าง หจก.ไกรวิเชียรก่อสร้าง เนื่องจาก หจก.ไกรวเิชียรก่อสร้างได้ท าการเสนอ
ราคาในการท าโครงการที่ต่ าสุด

58/2564 ลว. 16 
พฤศจิกายน 2563

30 จา้งเหมาบริการจดัท าป้ายไวนิลพร้อม
โครงเหล็ก

3,200.00     3,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบสไวนิลองิค์เจท็ ร้านเดอะเบสไวนิลองิค์เจท็
เนื่องจากร้านเดอะเบสไวนิลอิงค์เจ็ท ได้ท าการ
เสนอราคาในการท าปา้ยในราคาที่ต่ าสุด

59/2564 ลว. 17 
พฤศจิกายน 2563

31 จา้งซ่อมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 
5980 นครพนม

12,000.00   12,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจีระศักด์ิการช่าง ร้านจีระศักด์ิการช่าง เนื่องจากร้านจีระศักด์ิการช่างได้ท าการเสนอ
ราคาในการซ่อมรถยนต์ในราคาที่ต่ าสุด

60/2564 ลว. 18 
พฤศจิกายน 2563

32
จา้งเหมาท าป้ายไวนิลกจิกรรมท าความ
สะอาดหน้าบ้าน น่ามอง

450.00        450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบสไวนิลองิค์เจท็ ร้านเดอะเบสไวนิลองิค์เจท็
เนื่องจากร้านเดอะเบสไวนิลอิงค์เจ็ท ได้ท าการ
เสนอราคาในการท าปา้ยในราคาที่ต่ าสุด

61/2564 ลว. 23 
พฤศจิกายน 2563

33
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านทันสมยัหมู่ที่ 7 นาย
เสนอ

103,000.00 103,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไกรวิเชียรก่อสร้าง หจก.ไกรวิเชียรก่อสร้าง เนื่องจาก หจก.ไกรวเิชียรก่อสร้างได้ท าการเสนอ
ราคาในการท าโครงการที่ต่ าสุด

62/2564 ลว. 26 
พฤศจิกายน 2563

         (นางสาววาไลยพร  ผาสุข)  

        (ลงชื่อ)

                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย
(นายมงคล  แสนสุภา)

                                      ( ลงชื่อ)

 นักวิชาการพัสดุช านาญการ
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